
ระดับที ่3.Management and Governance 
แผนการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานตัวชีว้ดัการพัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของคนท างาน  

(Healthy Workplace Happy for Life) และ 5ส ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่หผู้รั้บบรกิาร 

1 จัดท าค าสัง่แตง่ตัง้คณะท างานการ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน 
เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของ
คนท างาน (Healthy Workplace 
Happy for Life)ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตัวชีว้ดั 2.2 
 

1 ฉบบั 1 – 30 พ.ย. 
64 

Partnership มาตรการสรา้งการ
มสีว่นรว่มระหวา่ง ผูบ้รหิารกรม
อนามยั ผูอ้ านวยการ และ
บคุลากรศนูยค์วามรว่มมอื
ระหวา่งประเทศ 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน 
เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุ
ของคนท างาน (Healthy Workplace 
Happy for Life) 

2 รวบรวม วเิคราะหส์ถานการณ์ เพือ่
จัดท ารายงานผลการวเิคราะหก์าร
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน 
เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของ
คนท างาน (Healthy Workplace 
Happy for Life)  
 

2 ครัง้ พ . ย .  64 
และ ม.ิย.65 

Partnership 
Advocate มาตรการขบัเคลือ่น
การด าเนนิงานฯ 

ผลคะแนนการด าเนนิการการพัฒนา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน 
เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุ
ของคนท างาน (Healthy Workplace 
Happy for Life)  

3 จัดท ารายงานผลการวเิคราะห์
ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

2 ครัง้ พ . ย .  6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership   
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 

4 จัดท า ท าเนยีบผูรั้บบรกิาร ผูรั้บ ที่
สนับสนุนการด าเนนิงานสง่เสรมิสขุภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

2 ครัง้ พ . ย .  6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership  

5. จัดท าแผนปฏบิตักิาร การพฒันาสถานที่
ท างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 

2 ครัง้ พ . ย . 6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership 

6 จัดท ามาตรฐานการปฏบิตังิาน SOP 
ตัวชีว้ดัที ่2.2  

1 ฉบบั 1- 30 พ.ย. 
64 

Regulation and Legislation  

7 สือ่สาร มาตรฐานการปฏบิตังิาน SOP 
ตัวชีว้ดัที ่2.2  ผา่นเวทกีารประชมุ
ประจ าเดอืนของหน่วยงาน  

1 ครัง้ 1- 30 พ.ย. 
64 

Partnership 
Advocate 
Build Capacity มาตรการ 
สือ่สารความรู ้แนวปฏบิตัเิพือ่
สรา้งความ เขา้ใจแกบ่คุลากร 
 



ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่หผู้รั้บบรกิาร 

8 กจิกรรม Big Cleaning Day ของ
หน่วยงาน การจัดสิง่แวดลอ้มใหน่้าอยู ่
น่าท างาน เอือ้ตอ่การมสีขุภาพด ี

2 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 
 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 
 

9 กจิกรรมการตรวจสขุภาพประจ าปี 13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

 

10 กจิกรรมการวดัดัชนมีวลกาย(BMI) 13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

 

11 การสนับสนุนใหบ้คุลากรเขา้รว่ม
กจิกรรมทางกายทกุรปูแบบ 

13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

 

12 การสนับสนุนใหบ้คุลากรมคีวามรูท้าง
โภชนาการ 

1 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

สือ่ประชาสมัพันธข์องส านัก
โภชนาการ 

13 การตอบแบบประเมนิภาวะสขุภาพ
บคุลากรกรมอนามยั(ภาคผนวก ง) 

11 คน พ.ย.64 Partnership  

14 การตอบแบบประเมนิคณุภาพชวีติการ
ท างานของบคุลากรกรมอนามยั 

10 คน ม.ค.65 Partnership  

15 ผลการประเมนิตามเกณฑก์ารประเมนิ
ตามนโยบาย HWP.ระดับดมีาก 

2 ครัง้ ธ . ค . 6 4  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน HWP. 
 

16 ผลการประเมนิตามเกณฑก์ารประเมนิ
ตามนโยบาย 5ส  

2 ครัง้ ธ . ค . 6 4  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน 5ส 

17 รายงานผลการตดิตามการด าเนนิงาน
ตัวชีว้ดั ตามค ารับรองฯ ผา่นการประชมุ
ประจ าเดอืนของหน่วยงาน และน าขึน้
เว็บไซตข์องหน่วยงาน ภายในวันที ่10 
ของเดอืนถดัไป  (แนบแบบรายงานผล
การขบัเคลือ่นการด าเนนิงานตามแผน) 

8 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 
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